
A IGREJA COMPROMETIDA COM A SOCIEDADE 
 

Em 1953 o pastor americano W.A. Criswell – Pastor Titular da Primeira Igreja Batista de 
Dallas por quase 50 anos – buscava idéias para mais uma de suas famosas séries de pregação. 
Seu desejo era falar sobre a importância da Igreja na vida de seus membros. Resolveu então 
entrevistar vários membros da Igreja, recolhendo informações e catalogando-as a fim de 
estabelecer as 10 características mais importantes da Igreja de acordo com a visão de seus 
membros. Concluído o trabalho ele resolveu ir além e saiu às ruas para conversar com vizinhos 
do templo da Igreja, com transeuntes desconhecidos e com algumas autoridades locais. A 
pergunta agora era: ‘qual a importância da Igreja na vida da cidade?” Foram colhidas várias 
opiniões e aí o pastor Criswell se debruçou sobre a opinião dos membros da Igreja e também 
dos não membros. Pensou, orou e no dia 03 de Janeiro de 1954, quase um ano depois, 
proferiu a poderosa mensagem “The Downtown church” (A igreja do Centro da Cidade). Nesta 
mensagem ele desafiou a Igreja a ser relevante para a cidade e não apenas para seus 
membros. Na conclusão ele cantou um poema que diz: 

 
“Deus abençoe a igreja do centro da cidade, que ouve o gemido da cidade; 

Que lança a semente da Palavra para tantos que passam pela rua 
A igreja que lança a semente da Palavra 

Para as massas de homens que perambulam por aí 
A Igreja que faz do barulho da cidade 

Um lugar para edificar um altar de oração 
Que tem um coração aberto para os ricos e para os pobres 

E que se alegra em poder partilhar a carga de ambos 
Uma Igreja que é movida pelo convite de Cristo 
Que chorou ao ver as necessidades da cidade 

E que enviou seus discípulos para ali trabalhar para Ele 
A Igreja que dá e a Igreja que vive 

Olhando a cidade com os olhos do Mestre Jesus 
Que Deus abençoe a Igreja do centro da cidade 

Que responde aos gemidos da cidade 
 

Aquela foi uma mensagem de grande impacto. Billy Graham estava presente ali e se 
tornou membro da Igreja permanecendo ali por 55 anos. A Igreja descobriu a sua vocação para 
ser relevante na cidade e anos mais tarde se transformou na primeira mega-Igreja dos Estados 
Unidos da América atingindo a membresia de 25.000 membros. Depois daquela mensagem 
vieram outras desafiando a Igreja a se envolver com a cidade a fim de ganhar pessoas para 
Cristo. Anualmente, sempre no começo do ano, o pastor Criswell pregava uma mensagem 
intitulada “A Igreja do Centro da Cidade.” A Igreja foi vivenciando sua vocação e até hoje quem 
visita Dallas encontra não apenas um grande prédio com seus jardins e galerias mas também 
uma Igreja comprometida com sua cidade levando o evangelho de Jesus Cristo a todos e 
buscando amenizar a dor de tantos. 

A história da PIB de Dallas inspirou muitos pastores a olharem de uma maneira 
diferente para a cidade onde estão inseridos. Rick Warren foi um deles. Ele conheceu o pastor 
Criswell e abraçou a idéia de ser uma Igreja relevante para a comunidade. Do outro lado do 
mundo um outro pastor se levantou com a mesma idéia. William Tolbert, muito respeitado na 
África, começou a desafiar sua Igreja a se envolver com as carências do povo, expressando o 
amor de Deus. Sua mensagem era de tamanha convicção que chamou a atenção do mundo 
para o pequeno país africano chamado Libéria que na época não chegava a 3 milhões de 
habitantes. William Tolbert foi eleito o primeiro africano a presidir a Aliança Batista Mundial. 
Seu testemunho e influência social eram tão grandes que em 1971 foi eleito presidente da 



Libéria desenvolvendo uma excelente administração até 1980. É atribuída a ele a famosa frase: 
“só a Igreja pode enxergar as reais necessidades de uma nação.” 

 O que Criswell, Warren e Tolbert tinham em comum? Podemos definir em uma 
palavra: visão! Olhando para a sociedade onde estavam inseridos entenderam que a missão da 
Igreja vai além das suas paredes e até mesmo de sua membresia. Perceberam que é possível 
ser uma referência do Reino de Deus e do evangelho de Cristo não apenas para os crentes mas 
também para os não crentes. Entenderam a sociedade onde estão inseridos como a grande 
oportunidade que Deus deu para que vivam um cristianismo autêntico. 

O mais interessante, porém, é que nestes três casos a principal metodologia utilizada 
foi o relacionamento de seus membros. Sam Hodges, editor do principal jornal da cidade – The 
Dallas Morning News – fez o seguinte comentário sobre a PIB de Dallas: ‘é uma igreja formada 
por pessoas receptivas e que sempre se oferecem para ajudar de alguma forma’ (Edição de 
12/05/2005). Tom Leppert, atual prefeito de Dallas, declarou em sua cerimônia de posse que 
entre seus parceiros para a área social estava a PIB de Dallas, ‘uma Igreja que se preocupa com 
a cidade.’ Willian Tolbert foi chamado de ‘um exemplo de cristianismo amoroso’ e sua Igreja 
foi reconhecida como ‘envolvida diretamente com as carências da Libéria’ (Jornal Daily 
Observer, o principal do país, em edição de Março de 1979). Rick Warren recentemente foi 
reconhecido como um dos líderes mundiais que mais se preocupa com a pobreza e o avanço 
da AIDS no mundo. Seu projeto PEACE tem levantado milhões de dólares para ajudar 
diferentes projetos no mundo inteiro que tem como objetivo amenizar a dor e a fome e levar a 
mensagem do Evangelho através da ação amorosa da Igreja de Cristo. 

Esses exemplos são motivadores para nós aqui em São Paulo. Infelizmente temos 
ouvido mais sobre as Igrejas que exploram a cidade do que as que se preocupam com ela. 
Algumas Igrejas estão mais preocupadas com o que podem ganhar da cidade do que com 
aquilo que podem fazer por ela. Jesus chorou ao ver Jerusalém e nós como seus discípulos 
também devemos chorar ao ver nossa cidade com tantas carências, todas elas expressão da 
falta que o Evangelho faz. 

 
Que Deus abençoe a Igreja Betel, localizada em Santana. 

Que ela espalhe a mensagem salvadora de Cristo e mostre na prática seu grande amor. 
Que ela tenha um coração aberto a todos, pronta a receber com amor os que estão sedentos 

espiritualmente mas também famintos fisicamente. 
Que choremos pelos habitantes de nossa cidade; 

Mas que não apenas choremos: mostremos-lhes a esperança viva que é Jesus, ensinando-os as 
virtudes do Evangelho e seu poder transformador. 

Que Deus abençoe a Igreja Betel nos dando o comprometimento com nossa cidade a fim de 
que olhem para nós e vejam a diferença que Jesus Cristo faz. 
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